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Bijgepraat met "De Rijge"
Tien jaar toneelgroep "De Rijge". Tien jaar lang, elk jaar weer, een geheel nieuwe productie op deplanken zetten. Een praatje waard. Op
locatie.Opdeplaatswaaraltienjaarlang een voorstellingwordtgegeven. Opdeavond waaropdeschuur aan deBovenrijgerweg inThesinge
wordt ontdaan van de rekwisieten, decors en verlichting gebruikt bij de laatste voorstelling. Een praatje met spelers, de grimeur en een
techneut.

Toneelgroep "De Rijge". Boven v.l.n.r.:Olivia, Jochum, Kees en Margriet.
Onder: Hetben en Nel/ian. (Foto: Wo/ter Karsijns)

Nel/ian
Nellian Dijkema, speelster van het
eersteuur. "Deallereerstespelers
groep kwam tot stand nadat een
groep zangers, betrokken bij de 1
mei viering, bedacht dat het wel
leuk zou zijn om samen toneel te
spelen. Anke Riebeau werd erbij
betrokken als regisseuse. De be
staandeproductie"Metmesenvork"
was haarafstudeerproject alsama
teur-regisseuse. Zeis met vlag en
wimpel geslaagd. Evenalsdevoor
stellingen die gegeven werden, in
de boerderij, in het Prinsentheater
en het Platformtheater. Voor de
eerste keer een voorstelling geven.
Dat was bestwel spannend. Op de
fietsnaar mijnwerk oefende ik mijn
teksten via ingesprokenteksten op
mijn walkman. Ik kreeg eral buik
pijn van als ik er alleen maar aan
dácht dat ik dit allemaal voor een
publiekzou moeten spelen!Geluk
kig werd deze plankenkoorts in de
loop van de voorstellingen minder.
Anders, zo had ik me voorgeno
men, zou dit de eerste én laatste
keer zijn dat ik ten tonele zou ver
schijnen! Nu speel ikal tien jaar bij
"De Rijge". en ikheb ernog steeds
veel lol in. Elk jaar speel ik weer
iemand anders. De voorstelling tij
dens defeestweek in 1995, samen
met WWK. was één van dehoogte
punten.Heel verschillende mensen,
heel verschillende inzichten groei
ensamen uit toteen toneelstuk als
"Boldern op Boernstee". Om idee
ën op te doen bezoek ik met een
theaterkijkgroep allerlei voorstellin-

gen,van TheaterteWatertotThea
ter van de Lach."

Kees
"Theshow must goon". Voor Kees
Faber een jaar om nooit te verge
ten. Het tweede stuk van "De Rij
ge", het eerste stukvoor Kees. Het
grootste spektakel ooit. Een auto in
het Maar, loeiende sirenes, ver
menging vanfictie en werkelijkheid,
creatief gebruik van devideo,goe
derecensies. Kees was het eerste
jaar als fotograaf en organisator
betrokken bij "De Rijge" en zei in
een verloren moment dat ze hem
mochten bellen als zenog een spe
lernodig hadden. Zo was hijgefas
cineerd door het vooraf in de rol

komen als individu en als groep.
Ineens was iedereen iemand an
ders.Kees:"Ikheb ongelofelijk veel
geleerd, een echte vuurdoop. Ik
had geen enkel zelfvertrouwen en
dat kostte me bulten energie. Dat
looptalleen maargoed alsjeineen
groepwerkt dieelkaar vertrouwt en
steunt. Dat vertrouwen wordt inde
repetitiemaanden,voorafgaand aan
de voorstellingen, grondig opqe
bouwd."

Herbert
Herbert Koekkoek, samen met Nel
lian eigenaar van deboerderij aan
deBovenrijgerweg,stopt (even) met
spelen in degrote producties. Het
toneelseizoen valt samen met de

exposities diehij jaarlijks verzorgt.
Inen om dezelfde boerderij aan de
Bovenrijgerweg.Dat isallemaal een
beetje te hectisch. Herbert heeft
allerlei rollen gespeeld. In "Geen
gezicht" speelde hij meerdere rol
len. Letterlijk ingewikkeld. Als pa
tiënt was hij geheel in het gips ge
wikkeld én hij diende af en toe als
verpleger tentoneleteverschijnen.
Bij depremière, waarook een ver
slaggever van het Nieuwsblad van
het Noorden aanwezig was. ging
het mis. Als verpleger zou Herbert
nog even wat zeggen, alvorens hij
zich weer in het verband wikkelde.
Maar helaas vergeten. De mede
spelers hebben zich een paar mi·
nuten met geïmproviseerde tekst
weten te redden, voordat Herbert
de misser doorhad.

Jochum
"Een droom van een huwelijk". De
eerste keer dat Jochum Admiraal
speeldebij "De Rijge". Voor en na
depauze werddezelfde tekst uitge·
voerd. Sommigen hadden het niet
eens door, zo verschillend waren
de interpretaties van de teksten.
Jochum vindt het sterke punt van
"De Rijge", dat er elk jaar weer
geheel ietsanderswordtuitgevoerd.
Misschien daardoor wel krijgen de
spelers na afloop vaaktehoren dat
ze de voorstelling van vorig jaar
eigenlijk mooier en beter vonden.
"Alsze dat elkjaarweer zeggen, zit
hetwel goed.Toch kun jenooiteen
breed publiek het naar dezin ma
ken, dat moet je als toneelgroep



haar laatste jaar opdeSPHinGro
ningenafen zoekt een leuke thea
tergroep in deStad.

Verdere betrokkenen
Zonder ondersteuning kan een to
neelgroep niet werken. Jehebt no
dig: belichting, decor, catering, en
sponsoren. De belichting wordt al
enkele jaren geregeld door Tech
Nico deRidder.Deverlichtingsspots
zijn eigendom van de toneelgroep,
bijeengespaard in de loop der ja·
ren. Peter Kruijt is al een paar jaar
éénvan dedecorbouwers. Aanhen
detaak om het decor aande wen
senvande spelers enderegisseur
aan te passen en op te bouwen,
Vaakmet bestaandmateriaal dat in
de schuur geherbergd is. Deuren,
keldertrappen, een oud toilet. enz.
Low-budget werk. Voor deprocue
tievandit jaar was het behang het
duurste; maar liefst tweehonderd
gulden kostten de rollen!
Grimeur Walter is in zijn dagelijks
leven activiteitenbegeleider bij een
Verpleeghuis in de Stad. Hij leeft
zich bovenal uit inhet grimeren van
kleine theatergroepen zoals"DeRij
ge", maar daar kun je jebrood niet
mee verdienen.
En dan de catering. Elk jaar weer
zorgt een vaste groep voor een
natje en een droogje indepauze en
na de voorstellingen. Voor een
avondje bardienst worden de vrij·
willigers ingeroosterd. Animo ge
noeg.
Financieel wordt de toneelgroep
ondersteund door leden van "De

'Tbe show must goon". (Foto:Wo/terKarsijns, 1992)

in het geheel klopte. Ik heb heel
veelvan hem geleerd.Jammerge
noeg stopt hij er (even) mee. Hij
gaat dit jaar naar een township in
Zuid-Afrika om daar een groep
jongeren te begeleiden op toneel
qebieo. Gelukkig is Alexandra Ra
kemann, zijn vriendin, bereid om
het regisseurswerkover tenemen.
Ikzelfhebtrouwens twintigjaar van
mijn leven in Zuid-Afrika doorge
bracht. Vandaar derol die ikditjaar
graag wilde spelen: eenAfrikaanse
vrouw, inclusief gebaren, taal en
mimiek:

-r-r-r-r-r-r-r-r - ---

Olivia
De jongste Rijge-telg. De drieën
twintigjarige Olivia Pater heeft zich
vrijwel vanaf het begin op haar ge
makgevoeldbijdeRijge-repetities.
ondanks het leeftijdsverschil tus
sen haar en deandereveertig- en
vijftigjarige spelers . Ze bracht to
neelervaring mee; driejaarVoorop
leiding Theater in Groningen en
meegespeeld in eenproductie van
het Noorderzontheater en locatie
voorstellingen Watergang. Twee
keerheeft ze een groterolgespeeld
bij "DeRijge". Ineerdere jaren ver
vulde ze af en toe een bijrol als
danseres. bedienen van een volg
spot etc.Ze vindt toneelspelenleuk
om te doen. Je kunt er veel van
leren. Je krijgt inzicht in je eigen
zwakke en sterke punten. "De Rij
ge" isvoor haar,wat spelen betreft.
verleden tijd. De reistijden de vele
extraoefenmomenten worden haar
toch wat te belastend. Ze maakt

beau, gaf de bezoekers. catering
enspelers een glamourgevoel ...

Margriet
Margrietvan Dam vindthet leuk om
inde huidvan eenander tekruipen.
Alhoewel ... "Het karakterkan een
verborgenstukjevan jezelf zijn,dat
de gelegenheid krijgt zich te ont
plooien.Positiefofnegatief. In"Pen
sion deGraaf kon ik het ene mo
ment tutje Babs verbeelden en even
later vampier Babs. Ronvan Lente
ging in deze, voor hem tweede.
productiemet"DeRijge"heel inspi
rerend te werk als regisseur. Eerst
liet hij het verhaal en de persona
ges helemaal uit onszelf komen.
Daarna ging hij knippen, plakken,
invoegen en verwijderen totdat het

OogMerk - Opticien
Brill en -Con ta ctlenzen - Hoortoestelle n

Boekholt - Hensbroek

"Een droom van een huwelijk". (Foto: Wolter Karsijns. (993)

ook niet proberen.Over gebrek aan
belangstelling hebben we trouwens
niette klagen. Indebeginjaren za
ten we op zo'n 300 bezoekers per
jaar.verdeeldoverzo'nzeven voor
stellingen. Nu zijn het er ca. 700,
dus ook meer voorstellingen per
seizoen.Ookdit jaarhebben wena
de zomervakantie nog twee extra
voorstellingen gegeven. Soms ko
men mensen als groep; eerst een
barbecue, dan toneel van "De Rij·
ge" en daarna nog even thuis aan
deborrel. Ook kan een voorstelling
door een groep/bedrijf worden al
gehuurd, inclusief catering:
Eenavondje uit aan deBovenrijge.
Vooraldebruisendevoorstel ling van
"De Noeste Hoeve", de laatste uit
voering onder regie van Anke Rie-

WinRelcentrum Lewenborq
Kaju it 281-9733C\7 Groningen -Tel./fax 050-5490549 Wigboldstraat 6, 9791 CR Ten Boer" Telefoon (050) "3022151
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Zoals iedereen weet is bewegen goed voor de mens en zeker ook voor de kleinere mens. Daarvoor
bestaat in Garmerwolde (Sportgebouw)degelegenheid voorkinderen in de basisschoolleeftijd. Onder
professionele begeleiding van Bea worden de volgende kindersporten verzorgd:

Sport in Garmerwolde

Natasja Kleveringa

Margrietvan DamaIsZuid-Afrikaan
se. (Foto: WotterKarsijns)

Maardat isniet erg; daarwerkt een
toneelstuk in na ...
Voorbij was het alweer. Tien jaar
"De Rijge": ga zo door!

B? Kom dan op maandagmiddag
ofdonderdagmiddag na schooltijd
eens kijken.

Wilt u graag
nadere informatie?
Bel dan met
Bea Stiksma,
050-541 4663.

Het toneelstukvan dit jaarismoei
lijk te beschrijven. Er gebeurt veel
en toch ishet verhaalwattraag. Het
gaat vooral om verraad, vertrou
wen en de liefde. Iedere speler
draagt eenkrachtige eigen rol en er
wordt karaktervol gespeeld: soms
tot aan het komische toe.
Iedereen kijkt met eigen ogen weer
anders tegen de dingen aan; ook
hierwerd dat weer duidelijk.Toen ik
naafloop even het chemische toilet
opzochtendemensen erbuiten met
elkaar hoorde nakletsen, bleek dat
demeningen waren verdeeld.

te kijken wat er daar allemaal ge·
beurt.

gebreid met balspelen, ringen, al
letiek. badminton enz.

• heeft ueen kind ingroep 1of 2?
Kom dan eens langs op donder
dagmiddag om te kijken en mis
schien alvast mee te doen.

• heeft u een kind in groep 3 IJm

Inbeidegroepen isnog plaats voor
enkele kinderen ; dus:

Toneelgroep "De Rijge" bestaat alweer tien jaar. Gefeliciteerd! Inde
schuur aan de Bovenrijgerweg 19 in Thesinge wordt dit jaar het
toneelstuk "Van dingen die voorbij gaan" gespeeld.

Hetlijktme eenpittige klusomieder
jaareen nieuw stuktebedenkenen
het decor weer zo te (ver)bouwen
dathet totaal andersisalsdekeren
ervoor. Het werk - en devoorberei
dingendiezehiervan hebben -wordt
beloond met extra voorstellingen.
Mensenvanuit destad totaanDelf
zijl komennaar "De Rijge"om eens

Indeentree vandeschuurhangen
voor de gasten collages van foto's,
krantenknipsels en andere dingen
omtebekijkenof te lezen. Prachti
ge foto's zijn erbij, waarop soms
sferen worden weergegeven die
laten zien hoe mooi het toneelstuk
is geweest.

Van dingen die voorbij gaan

• voor alle kinderen uitgroep 1 &
2 wordt er op donderdagmiddag
van 13.15 - 14.00 uur Kleutergym
gegeven.
Hierwordt opspeelse wijze ornqe
gaan met balspelletjes, bewegen
opmuziek, erwordt geklauterd en
nog veel meer.

• voor alle kinderen uit groep 3 IJ
mBwordt Sport en Spel verzorgd.
Het bekende Kiddance wordt uit-

vrienden van de Rijge". De leden
wordenopdehoogte gebracht van
de voorstellingen en krijgen twee
vrijkaarten perseizoen.Ook spons
oren in en om de gemeente Ten
Boermakendathetfinanciëleplaat
jevandeniet -structureel -gesubsi
dieerde groep er gezond uitziet.

Roe/ie Karsijns-Schievink

Acts-ap-maat
Naast devoorstellingen worden er
ook acts-op-maat geleverd. Zo'n
drie keer per jaarverzorgt 'De Rij
ge" op aanvraag een act bij een
evenement.opening,afscheid, brui
loft, jubileum. Een korteact,waarin

meestal na een korte
voorbereidingstijd - een (humoris
tische) schets wordt gegeven van
het gevraagde onderwerp. Veelal
uitgebeelddoormiddelvan persona
ges die al eerder in een productie
gespeeld zijn. De vraag naar zo'n
act is groter dan door "De Rijge
geboden kan worden. Het vergt
extra repetitietijd. En de repetitie
tijd. elke donderdagavond. is kost
baar. De seizoensvoorstelling mag
er nietonder lijden. Doordezeacts
wordt dekas extra gespekt.

Vanaf 21septemberwordt er weer
geoefend in een ruimte van basis
school "DeTil" inThesinge. Geoe
fend voor het elfde toneelseizoen.
"De Rijge" gaat aan de slag omin
2001 een goede productie op de
plankentezetten.We zijnbenieuwd
wat erwordt vertoond.We verwach
ten (weer) toneelvermaak dat een
onsje meer mag wegen. Voor hen
als groep geldt in ieder geval niet
"Van Dingen Die Voorbij Gaan",de
titel vandetiende voorstelling. Een
b(l)oeiende club van mensen die
nog inspiratiegenoeg heeftvoorde
komende jaren.

• Reproducties
• Art-prints
• Posters. lijsten
• Passe-partouts
• Ophangsystemen
Tevens:
• Copy & Faxservice
• Papierwaren
• Kaarten

Winkelcentrum
Lewenborg
Kajuit 282
050 - 5426699

Uw adres voor:

fin an ciële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.N. Schurrerlaan 46
9797 PC T hesinge
relefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 1182
mobid 06 51533772

Gas
Water
Electra

KFa"W" Kooi & zn-== i r1 s t a lla fiebe cfn jf

Harkstederweg 37
9723 GA Middelbert
tel 050 - 541 6263
fax 050 - 5419969

Voor motoren. bromfiets
of fie ts naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag- lid - Otf . Suzukl Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15 - Garmerwolde
'o 050 • 3021624

Werkplaats 's maandags
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Wist-u-dat ...
• er nadevoorstelling van 'Wester"
tijdensdeMiddeleeuwse leest-z-daaç
seinGarmerwoldeeen parapluisach
tergebleven? Deze is af te halen na
het bellen van één van de volgende
telefoonn ummers: 050-541 48 16 ol
06·29 25 28 57.
• de 50-plussers uit Garmerwolde
e.o. zaterdag2september een uitste
kend verzorgde boottocht (georgani·
seerd door de Feestcommissie Gar
merwolde) over het Reitdiephebben
gemaakt met rn.s. de "Marne"? Zelfs
hetweer werkte mee I

• vaderenzoonTonenTom Bouchier
voor het vierde achtereenvolgende
jaar Nederlands kampioen inde SaH
Horse-klasse zijn geworden?
• Jan enImkeWolt-Kraaima onlangs
hun 55·jarigebruiloftvierden?

Bezichtiging
slibdrooginstallatie
Zoals uweet worden erplannen gemaakt om de Rioolwaterzuive
ringsinstallatie in Garmerwolde uit te breiden met een thermische
slibdrooginstallatie. HetWaterschap "Noorderzijlvest"geeft inover
leg met Swiss-Combi en deVereniging voorDorpsbelangenbewo
nersvan Garmerwolde degelegenheid een kijkje te nemen bij een
vergelijkbare installatie.

Bij voldoende belangstelling vertrekt donderdag 19 oktober a.s.
een bus vanuit Garmerwolde naar Mönchengladbach.

Aanmelden vóór 1oktober bij:
Geesje Santing. Oude Rijksweg 2, tel. 050- 54133 03.

Opening tiende
OSA-seizoen!
Zondag 8 oktober om 15.00 uur
begint indeKloosterkerk teThes
inge het 76e OSA-concert.
Dit is tevens het feestelijke ope
ningsconcertvanhettiende OSA
seizoen!

Het vocaal vrouwensextet "L'Alla
Compagnia" o.l.v, Lida Dekkers
brengt "Cantares Fremosos: Lof
zangen en wonderverhalen uit de
Spaanse Middeleeuwen" (m.m.v.
Rudy Bremer als Allonso de Wij
ze).

Op maandag 16 oktober om 21 .00
uur en donderdag 19 oktober om
15.00 uur is het programma te
vens tebeluisterenopdeConcert
Zender.

Stiefbeen en zoon
BIED TE KOOP AAN:
Hardhouten banken .... 99,95

Tuinbeelden van beton
8istrostoelen v/a ......... 10,-
Karpetten nieuw à....... 59,-

Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C.'s
Antieke kasten en banken
etc.

TE KOOP
GEVRAAGD:
Stripboeken rocreengod eprijs

Stalramen
Oud gereedschap

11Hnd~blJJld ~l'Jl ~1J1jn2

Stiefbeen en zoon
Ulgmm.weg 141 - 9731 RR Gro.i. g..
lel. 050 ·54929 13 • F.. 050"5491660
autetel, 06·53423019

Voor de
complete

•wotnng-
inrichting
zit u bij ons
op de
eerste rang

auplng
~
....nIoP·
MAl'JV\SSEN - lATIv.i8OOOlS · KLSSENS

$irisettelP

PR'

1~tf)---=----__

i!lIm3
QUICK·STEP ·

FLOOR

~~
~~PAS

~
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!rene Plaatsman

Bedankt!
Hartelijk bedankt voor allebe
langstelling,inwelkevormdan
ook, tijdens mijn verblij' in het
ALG. en thuis.
Ook namens mijn man heel
hartelijk bedankt!

Ettie80uwman

"Ze is ontzettend aardig:
"Ze doet heel veel afwisselende
dingen."
Ines heeft nog wat ruimte. Mochtu
of uwkind piano- of blokfluitleswil
len hebben. dan kunt u vrijblijvend
informatie bij haar inwinnen; tel:
050-542 0449.

!nes Heijkoop, de fietsende piano
juf. (Foto:trenePlaalsman)

Het bevalt haar heel goed met die
Thesinger leerlingen. Ze hebben
allemaalhun voorkeuren:variërend
van Mozart tot Michael Jackson.
Ook wordt erregelmatigsamenge
speeld.
De hoogtepunten van het jaar zijn
de twee voorspeelmiddagen. Alle
leerlingen mogen dan laten horen
wat ze geleerd hebben. Dat ge
beurt bij een vande leerlingen aan
huis. Iedereen mag een paar toe
hoorders meenemen. Het zijn heel
genoeglijke bijeenkomsten. Vooral
omdat Ines haar fietstassen dan
uitpuilenmet zakkenspekjes, drop
pen, chips, frisdranken enkoekjes.

Het bevalt Ines heel goed in Thes
inge. Maar vinden haar leerlingen
dat ook?
Ja!
"Ze heeft heel veel geduld".

- - ~~A~~- I De fietsende pianojuf
\~ !' ~ "d idd d , .., k 'I H "k dI • 'e Elke VriJ agml ag ron een uur 0 VII , un Ie nes el) aap oor

~ Thesinge zienfietsen, Opweg naar een van haarvijf leerlingen voor
, /'/' pianoles.

j 4>" AI ruim twee jaar fietst Ines vanuit
Beijum - waar zewoont- naarThe
singe. In 1987 heeft ze haar con
servatoriumopleiding "piano doce
rend musicus" voltooid.
Opdit momentheeft ze eenpiano
en blokfluitleerlingenkring. Ze be
geleidt een aantal koren op piano
enspeelt orgel indekerk. En isook
dirigente vaneen koor.
Toen Hein Peter Nauta - de voor
malige organist vande Hervormde
kerk-eenanderebaan kreeg, had
den eenaantalleerlingengeenpia-
noles meer. Vandaar dat er een
nieuw iemandgezocht werd endat
werd Ines.

den.Zezoekenmetnameeenbas
sist, maar ook blazers (bv, cornet.
trompet, tuba)enandere muzikan
tenzijnvan harte welkom!Schroom
niet ... een workshop isbedoeld om
te leren samen spelen en te leren
improviseren! !!

Zin om mee te doen? Bel: Joke
Spijker,te1.050-5413957(na18.00
uur)ofCamilleScheepens,tel.050·
302 2666.
Eenkeerkomenkijkenmagnatuur
lijkaltijd!

Gestrande ballonnen op woensdag 13 september jI. in Garmerwo!de.
(Foto: Henk Remerie)

Nuhetnieuweseizoenbegint,moet
de steeds groter wordende groep
worden opgesplitst in een begin
nersgroepeneengroepvoorgevor
derden. Ook moest een nieuwe lo
catie worden gezocht.

Sinds september 1999 bestaat pop-, [azz- en blues workshop "de
Meul'n", Onder leiding van Liesbeth Blaauw, geen onbekende in de
muziekwereld, maakt een groep enthousiaste mensen elke maan
dagavond muziek in de Meul'n te Sint Annen. De groepheeft inmid
deis een aantal zeer succesvolle optredens op haar naam staan.

Nieuwe leden
Vanaf25septemberoefentdework
shop elke maandagavond in het
Buurhoes te Ten Boer. De groep
voor gevorderden zital aardig vol,
maar voor de beginnersgroepkun
nen muzikanten zich nog aanmel-

Pep-, blues- en jazz workshop
"De Meul'n"

HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

Woldweg 6-8 (tegenover wijk Lewenborg)
9734 AC Groningen- Ruischerbrug

050 · 5416135

De witgoed
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoorinbouwapparaten.

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

~
PETER KUIL
'i,#,Sllff'S(tfJl#i'?lfl j
Noorddijk erweg 13
9734 AS Groning en
Tele foon (050) 542 18 90
Fax (050) 542 37 78
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Ponykamp op de Martini Manege!
Op maandagmorgen om half tien moest je aanwezig zijn op de
manege. Je kon in de kantine wat gaan drinken. Toen alle ouders
weg waren, gingen wehetspel krantenmep doen. Daarna mochten
wede pony's uit de wei gaan halen.

Judith en Mirte vermaken zich best op het ponykamp!

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Examentraining
per computer

Vamor L.M .I. gediplomeerd

Judith van de Belt en Mirte Ton
(Beide tien jaar)

Doei!

Autorijschool

VRIESEMA

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

moesten we jammer genoeg naar
huis! Judith enik hadden het heel
leuk gehad.

de hooiberg spelen! We moesten
ook even overleggenvoordebon
te avond. Toenwedingen hadden
bedacht. gingen we oefenen. Het
werd al laat en we gingen naar
bed.

Donderdag
Wakker worden. aankleden, ont
bijten. rijden.Judith, ikennogveel
meer andere kinderen gingen naar
het zwembad. In Ten Boer. Het
was gelukkig lekker weer. Om zes
uur kwamen we weer terug bij de
manege.Naheteten wasDE BON
TE AVOND !!!!!
Judith,iken nog veel meerhadden
een springparcours voor de lei
ding gemaakt! Het was heel erg
leuk! Er gebeurde nog veel meer.
Het werd heel erg laat!!! Het was
twee uur 's nachts toen we naar
bed gingen!

Vrijdag
Wakker worden. aankleden. ont
bijten en rijden! We gingen een
springparcoursrijden. We hadden
ook dressuur gereden! 's Avonds
kregen we een diploma. En toen

den weeven een klein uurtje voor
onszelf. Daarna mochten we de
pony's weer uit de wei halen. En
natuurlijk moesten we de pony's
wel een beetje borstelen. Hup.
opzadelen en rijden maar!
We gingen na het rijden met z'n
allen opdefiets naarTen Boer om
"inkopen" te gaandoen. De mees
te kinderen kochten een kaartje.
Toen we weer opde manege wa
ren. gingen we stoelendans doen
op de pony's!!! Dat klinkt makke
lijk, maar de pony's hadden geen
zadel en datis lastig!!!
Ook die dag vloog omen hetwas
weer tijd om te eten. Na het eten
kregen we theorie over van alles
en nog wat! We kregen ook uitleg
over paarden. Bijv. springen, beo
scherming. hoe zit een pony in
elkaar en het eten van een paard.

Woensdag
Natuurlijkwerden weweer heel fijn
gewekt! Niet dus!!!!! Zoals altijd
aankleden, ontbijten en pony's uit
dewei halen ! We moestendepo
ny's borstelen en opzadelen en
rijden!Het was een toffe les. Maar
wel zwaar! We gingen namelijk
springen!
Na dezware les gingen we eten.
Nahetetenmochten weweereven
ietsvoor ons zelfdoen.Toen moes
ten we de pony's halen. want we
gingen estafette doen. We gingen
zonder zadel! Het ging heel goed!
Na het rijden gingen we eten.Toen
wehadden gegeten. gingen we in

Dinsdag
Jaqueline om half acht: "Wakker
worduhhhhh!!!!!!J"Datwasnietecht
leuk wakker worden. Gauw aan
kleden en dan ontbijten. Erwaren
allerlei broodjes en crackers. dus
datwas smullen!Nahetetenhad-

Terug opdemanege moest jekie
zen opwelke ponyjedeheleweek
wilderijden.Jemoesteen ponyop
nummer éénzettenenopnummer
twee. Hetduurde allemaalerglang
voordat iedereen een keuze had
gemaakt.
Onder het middageten werd be
kend gemaakt wie op welke pony
mocht rijden. Mirtemocht opBlon
die en Judith op Pepper. Daarna
werd er bekend gemaakt wie in
welke groep reed. Er waren vijf
groepen. Groep vijf was voor kin
deren die nog maar heel kort re
den. Groep vier voor kinderen die
al wat langer reden. Groep drie
was voor kinderen die best lang
reden. Groep twee voor kinderen
die lang reden en groepéén voor
kinderen die al heel lang reden.
Mirtezat ingroeptwee en Judithin
groep vier. Endaarnamochten we
eindelijk rijden. De dag vloog om
en voor we het wisten. zaten we
alweer aan tafel voor het avond
eten. Na het eten gingen we slag
bal doen. En ja. wemoestendaar
na jammergenoeg toch naar bed.
Natuurlijk mochten we nog wel
even kletsen. We werden zells
voorgelezen!!!

Lagewe920
9798 TGGarmerwolde
Telefoon 050" 5418610

LOONBEDRIJF

W. LODE

Voor:
Dumperwerkzaamheden ,
maaikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar.

\ OO~~\f~O~
\m ~ \

4.1 • _ ....::t !•.•

G.N. Sc hut t er laan 28
9797 PC fHESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 0 50 - 3021574

HOF5TEDE-

\)1
Waarborg

In st a llateu r

centrale verwarming
elektrische installaties

sanitair
loodgieterswerk

zinkwerk endakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSTRA B.1f.
Oosterseweg 1b· 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 - 3012832 b.g.g. 06· 52619071
Fax: 050 • 3010625
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Een half jaartje er tussen uit naar Nieuw-Zeeland
Hier zit ik weer in Groningen (22 juli 2000); helaas niet met het zomerweer waar ik op gehoopt had. Ik ben net twee weken thuis, maar het
voelt bijna alsofik nooit weg ben geweest. Je rolt zosnel weer in je normale leventje, of je nu wilt of niet. Over een paar dagen begin ik al
met mijn ALCO-schappen (voorbereiding op je co-schappen), wat betekent onderwijsdagen van negen tot vijf. Maar ik heb afgelopen half
jaar een ontzettend mooie tijd gehad, dusklagen mag ik eigenlijk niet.

Groningen - Telefoon (050) 541 6861 10651 355406

•

Hoveniersbedrijf
'. Brouwer

-Waterpartijen &vijvers.
- Houtconstructies.

dolfijnen en zelfs een standbeeld
van Abel Tasman uit Lutjegast.

Anne/iesFriezema

Buiten het geweldige landschap
heb ik ook erg genoten van de
vriendelijkheid engastvrijheid van
demensen, Ikwerd zoaardigont
vangen,dat ikgeen tijdhebgehad
om heimwee tekrijgen_Elk week
end was er wel iemand die me
meenam om te wandelen, zwem
men of om me wat te laten zien.
Iedereen leeft er wat meer ont
spannen. maar dat is waarschijn
lijk ook makkelijjker in een land,
ongeveer acht keer groter dan
Nederland, met maar 3,8 miljoen
mensen en 28 miljoen schapen.
Dé laatste 2 Y< week zijn mijn
ouders nog langs gekomen. Het
was erg leuk om hen weer te zien
enom hen hetlandtekunnen aten
zien waarzeeerst alleendemooie
verhalenoverhebben gehoord.We
zijnzelfsnoguitgenodigdvoor een
dineetje bij de professor en zijn
partner thuis, die erg graag eens
kennis wilden maken met mijn
ouders.

Zoals ik al in het begin van mijn
verhaalhad gezegd lijkt hetalweer
erg lang geleden dat ik weg ben
geweest. Nu eerst serieus aande
slag met mijn studie. maar ik weet
weldat ikzeker nogeenkeer terug
ga.

- Advies enOntwerp van de tuin.
- Aanleg en onderhoud.
- Sierbestrating

Hoveniersbedrijf Brouwer is een bedrijf. jong van
geest en zeer gemotiveerd_Kwaliteit en service,
daar draait het om.
Een schitterende tuin en een tevreden klant is het
einddoel.
Het adres voor...

het het handigste om een auto te
huren. Benzine is twee keer zo
goedkoop en het openbaarvervoer
is erg beperkt. Alle dingen die ik
gezien engedaanheb,vallenniet in
een klein stukje samen te vatten.
Het landisergafwisselend. het ene
moment sta je bij gigantische me
ren en bergen en een halve dag
verder rijden wandel je tussen de
palmbomenen boomvarens,Endan
hebjenogdevulkanen,mooiestran
den.indrukwekkendekustlijnen met
zeehondenkolonies. walvissen enOntzettend opgelucht. dat ik alles

af heb kunnenkrijgen ben ikvervol
gens erop uit gegaan om eindelijk
wat meer van het land te kunnen
zien.Ondanksdat het winter begon
teworden. had ik prima weer. Om
zoveelmogelijktekunnenzien,was

heel voorspoedig. Ikwerdgeweldig
geholpen door deprofessor en zijn
partner, Het was namelijknog best
lastig om in het Engels alles op
papier te zetten, Zo'n scriptie is
toch wat meer dan gewoon een
kletspraatje met demensen om je
heen, je moet woorden gebruiken
watnietecht spreektaal is. Na een
maand erg hard werken is het me
gelukt om het naar tevredenheid
vandeprofessor te voltooien.

Eind januari ben ikvertrokken naar
Nieuw-Zeeland voor mijn weten
schappelijk onderzoek. Het onder
zoek waarin ikbetrokken was,was
een internationale studie naar ast
maen allergiebij kinderen, Deeer
ste 2'12 maand heb ik in Hastings
(Hawke's Bay) gewoond, waar ik
iederedag met een groep mensen
naar scholen in deomgeving ging
om testjestedoen bijdekinderenin
de leeftijdscategorie van 10 tot 12
jaar. Dit waren allergie-testen, in
spanningstesten en kijken naar de
aanwezigheid van eczeem, In to
taalhebbenwe 44scholen bezocht.
wat betekendedat we aanhet eind
vandestudie meerdan1300kinde
ren haddengezien.

Het was erg leukomhet verschil te
zien in het reilen en zeilenopdeze
scholen vergeleken met scholen in
Nederland. Kinderen lopen daar
bijnaallemaal inschoolkostuum en
ik moet zeggen dat alles, voor zo
ver ik kan zeggen, wat gediscipli
neerder verloopt. Opvallend was
hoe mooideschooltjeswaren ende
hoeveelheid grond die ze tot hun
beschikking hadden om rugby te
spelen, te basketballen, etc. Alles
speelt zich meerbuiten af,wat daar
natuurlijk veel makkelijker is met
zo'nlekkerklimaat, vergeleken met
het wisselvallige Nederland.

Na alle gegevensverzameldteheb
ben benikvertrokken naarWelling
ton om daar te beginnen met het
schrijven vanmijneindscriptie.Maar
eerst heb ik het er nog even van
genomen door een korte vakantie
tehoudenophetZuider Eiland,Het
schrijven van mijn scriptie verliep
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Opwoensdag 30 endonderdag 31augustus werden voorde4ekeer
de kinderactiviteiten in Garmerwolde georganiseerd. Het thema dit
jaar was, netals bij de teest-z-daaqse in juli, "De Middeleeuwen!",

Kinderactiviteiten in
de Middeleeuwen

Willemien Bakker-Foekens

Achter de schermen:
Om de kinderactiviteiten mogelijk
temaken,moet er eendecorwor
den opgebouwd eneen legertent
opgezet, die eenweek later uiter
aard beide weer moeten worden
afgebroken en opgeruimd. AI
sindsheteersteuurzijnhet(bijna)
dezelfdehandigemannen diehier
voor hun vrije zaterdag(en) opof
feren. Daarom wil ik deze man
nen eens eventjes inhet zonnetje
zetten enhen hartelijk bedanken
voor de diensten die zij geheel
belangeloos jaarlijks ter beschik
king stellen. Het betreft de vol
gendevijf mannen: Hans Klamer,
Luuk van Schaick, Joopde Haan,
Jan Bakker en Hilko Duurserna.
Mannen, julliezijnGOUD waard!!!

eeuwse-Garmerwoldenarenweer
aanwezig.Gezelligheidalomdus.

Het tekenenvanprachtigversierde
gothische letters ...echt monniken
werk! (Foto:Henk Remerie)

Van stukjes hout. kartonnen ringen. schapewol, leer, riet, erwten, zand,
enz. worden leuke re/iëfvoorstellingen gemaakt. (Fola:Henk Remerie)

De inGarmerwoldealomgewaar
deerde enprofessionele kwakzal 
ver Dokter Mephistoen zijn char
mante assistente Zuster Secretia
kwamen ons met een bezoekje
vereren om de zieken van hun
kwalen te genezen:pokken, won
den, noem maar op. Hier heeft
zeker het Levenselixer aan bijge
drapen. Ook waren de heks.
dorpsgek en nog enkele Middel-

was een ieder aangekleed en
werden er Middeleeuwenspelle
tjes gedaan. zoals steltlopen,
schandpaal. touwtrekken. kip op
de wip, enz. Om half zes konden
weeten:heerlijkesoep metbrood
en daarna salades, pannenkoe
ken en knakworstjes en
marshmallows van de barbecue.
Ookdeouders enoverigebelang
stellenden konden tegen geringe
betaling mee-eten.

Donderdag
'sMiddags om drieuur verzamel
de een ieder zichweer en in een
heerlijkschijnend zonnetjebegon
nen we met het maken van Mid
deleeuwse kleren. Tegen halfvijf

gedekte - kraampjes en dicht te
gen elkaar aan bleven we toch
droog. Rondom één uur kregen
weeen nogzwaardere bui tever
werken. maar de kinderen waren
niet te stoppen. Zelfs om twee
uur, toen deze dag werd afgeslo
ten, hadden sommigen er nog
moeite mee engingen pas tegen
half drie naar huis.

Woensdag
Het zonnetje scheen voorzichtig
toen weom tienuur moestenver
zamelen op het veld bij WigboI
dus. Vandaagwas hetde bedoe
ling om twee workshops te doen:
een tot de lunch (zelf meege
brachte broodjes) en een na de
lunch. De keuze bestond o.a.uit:
schilden maken, glasverven. we
ven. een beer van stro maken.
letters kalligraferen en muziekin
strumentenmaken. Voor heteerst
liethet weer ons evenindesteek.
Tegen twaalven kregen we een
flinke bui op ons hoofd. maar
schuilend onder de - met zeil af-

sanitair en verwarming
~...........B.......U~RINGA

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TE L. 050 -5493950 - FAX 050-5493673

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

Voor bedrijven en particu lier
handel in:
• Paller· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• GebrUIkte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way" prol. aluminium

steigers. trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050· 3024833
B.g.g. 050 • 3022689
Fax 050 - 3024834
Mobiel 06 • 51581046

Reinder
vld Veen

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Gronigen
tel. 050 - 5422252

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

BELGA
FIETSEN
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Spijkerbroekhangen. Mark Sarfo en Christiaan Ba/kema houden stevig
vast! (Foto:Henk Remerie)

Startweek voor de jeugd in Thesinge

Molenaar Jacob Gerkes
"Germania" Thesinge

Bedankt!

Truus Top

Hartelijk bedankt voor het be
zoek, de kaarten, bloemen en
fruitmand dieiktijdensmijnver
blijf inhet Martini Ziekenhuisen
mijn-nogsteeds voortdurende
-herstelperiodehebontvangen!

Folken van Zanten tijdens de
regenachtige viswedstrijd.
(Foto: Wafter Karsijns)

Inhet kadervan destartweek staan
ernog twee activiteiten opderol:
opzondag 15 oktober vindt er een
jeugddienst plaatsen speciaal voor
de basisschoolkinderen is er nog
een disco op29 september.

Jaarlijks gaat degroep een week
end uit.Ditjaarwerd ergelogeerdin
een groepsaccomodatieopdeVel
uwe. Er werd o.a. gefietst en ge
zwommen en heel veel gelachen.
Als voorloper van de G.J.V. is er
voor de jeugd van groep 8 tot en
met 16 jaar "Klup". Voor informatie
en opgave kan iedereen zich wen
den tot Heina van Zanten-Heide
ma.

CJ.V. en Klup
De G.J.V. voor de oudere jeugd
bestaat uit ± 20 leden. Twee keer
per maand komt de groep op zon
dagavond bijeen voor vergadering
en tevens voor de bespreking van
een onderwerp datdoor twee leden
wordt voorbereid.

Rikvander Woude entweede werd
Menko Heidema. Bij de 18-plus
sersbleek Geert Hoekstra hetlangst
in staat op de met groene zeep
ingesmeerde paal te blijven zitten.
Han Munstra gelukte het niethem
de rake klappen met een-met hooi
gevulde - jute zak uit te delen. De
winnaars kregeneen rolladeen de
nummers twee een taart.

Als extra onderdeel had deG.J.V.
het "spijkerbroekhangen" be
dacht. Twee aan twee hingen de
deelnemersaan depijpen vantwee
spijkerbroeken,die aan een slimme
constructieboven het Maarwerden
gedraaid. De stopwatch gaf aandat
Greetje Waalhuizen delangstetijd
heeftgehangen (2.12),gevolgd door
Rikvan derWoude(2.04).Een spe
cialevermeldingwas ervoor Michiel
Weggemans, de jongste deelne
mer, die verbetenvasthield en een
tijd van 1.30 bereikte.
Aanslui tend werd er in "Ons Tref·
punt" door disco "First Move" een
feest verzorgd voor dejeugd.

Op zaterdag vond het spektakel
van de "hanengevechten" plaats.
De Ghristelijke Jongerenvereniging
voor 18 tot ~ 30 jarigen organiseert
jaarlijks een avondvullend program
ma. Dit trekt altijd heel wat publiek
en deze keer stond het vol in de
haven. Aan weerszijden van het
Maar en geleund op 1 klapke wer
den de "hanen" aangemoedigd. In
decategorie van 12 tot 17jaarwon

per! en dederde plaats was voor
Tjeerd Vaatstra.
Opvrijdag 8september was ergeen
programmaonderdeel. Een groot
deel van dejeugd uitThesingewas
verhinderd vanwege het bruilofts
feest van Gor van Zanten en Titia
Pleiter.

Elk jaar in september wordt er door de verschillende doelgroepen
van de Jeugdraad van de "Samen Op Weg" Gereformeerde en
Hervormdekerken uit Thesinge en Garmerwolde een startweek van
het jeugdwerk georganiseerd.

Op donderdag was detraditionele
viswedstrijd. Bij echt vissersweer
haaldendekinderen flink wat visUes)
uit het Thesinger Maar. Het aantal
bepaalt wie er heeft gewonnen en
als dat hetzelfde is,wordt ergeme
ten. Wie opgeteld de meeste
(centi)meters vis heeft, is de win
naar. Dit keer was dat Elsbeth Bal
kema. Als tweede Miranda Schup-

Voor de basisschoolkinderen was
er op woensdag 6 september een
spelmiddag diedoordeleidingvan
deKindernevendienstoptouw werd
gezet.De kleintjes deden spelletjes
indegymzaal en voor dekinderen
uitgroep5t'm8was ereen puzzel
tocht. Gezamenlijk werd er tot slot
pannenkoeken gegeten.

Zoekt U een

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PO Thesinge
• Water Tel. 050 ·3024536
• C.V Fax 050·3024693
• Zink
• Dakbedekking

Engelbert (050) 541 9626
Tevens andere merken en alle reparaties

M. Ritsema - Bedum - tel.
K. v.d. Veen - Kolham - tel.

050-3010735
0598-393504
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Op zeer ludieke wijze heeft de Vereniging Dorpsbelangen Gar
merwolde op vrijdag 15 september rond 18.00 uur de nieuwe gids
gepresenteerd.

Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde

Het tweede boekje van de vernieuwde dorpsgids werd gekocht door Wim
Benneker. (Foto: Henk Remerie)

Marry Burgering

en ze hebben de bewoners veel
informatie gegeven over het reilen
enzeilen van hun dorp.

AI met al is het bestuur zeer druk
geweest om ditalles voor elkaar te
krijgen.Hierinzijnze goed geslaagd

aan te bieden. T.z.t, wordt ook de
vlag en het briefpapier aangepast.
met het nieuwe logo.

De gids met nieuwe logo is hele
maal vandeze tijd:zeer verfrissend,
met een mooie. vrolijke voorkant.
Allerleinuttigeinformatie overvoor
zieningen, verenigingen en bedrij
ven inen om Garmerwolde zijn erin
opgenomen. Het is de bedoeling
om de toekomstige nieuwe bewo
ners van Garmerwolde deze gids

euro = f 2,20: daardeed men echt
niet moeilijkover. Het werd ook zo
gezellig aangeboden door de da
mesen heren van het bestuur ... je
móest wel kopen.

Overal werd aangebeld met de
vraag of men belangstelling had
voor de nieuwe gids. Die was er
overduidelijk. De prijs viel mee: 1

Depromotiewagen-eenoude melk
bussenkar,getrokkendoor eenvan
de bestuursleden - was versierd
met vlaggetjes, ballonnen. t-shirts
groot en klein, linnen tasjes, strop
dassen ... en de Dorpsbelangen
vlag intop. In het midden een oude
rieten stoel ; daar zat de muzikant
op enspeelde gezellige muziekop
zijn accordeon.

Havenga account

Uw partner in zakelijke
dienstverlening

Eten in tJopje
Op zaterdag 14 oktober a.s om
20.1 5 uur kunt u Indonesisch eten
int Jopje. Koks zijn Lily van Tilborg.
Parry de Raad en Eveline Hilhorst
uit Thesinge.

Op het menu staat:
- Indonesische loempia
- nasi compleet met saté-pan en
omeletreepje óf rijstmetbabiketjap
óf (voor vegetariërs) tahoe/tempeh
- koffie/thee met Indonesische lek
kernijen

Inlichtingen en reserveringen bij t
Jopje, tel. 302 30 45.

Stoomfluitjes
Te koop aangeboden:
• veiligheidscap maat 56. kleur zwart, z.g.a.n. en blauwe suède
chaps, maat S. Mandy Kappetijn, tel. 050-54193 86.

• nauwelijksgedragen GED-shirt (vrijgroot)à f 20,-; 1paardrijbroek
(maat 164) - gratis, 1paardrijbroek (maat164, 1seizoen gedragen)
à f 15,-en 1paar nog mooie (paardriDchaps-maatM-f30.-. Tel. 050
54139 57 (na 18.00 uur).

• diepvrieskist,merk Frigidaire;hoog 86,breed 68,lang131 cm.Prijs
f 400.-. A. de Glee, tel. 050-30235 13.
Gevraagd:

• Wie helptons aan een nog goed bruikbare compu1er voordeG&T?
Moet ook e-mail op kunnen! Hillie Ramaker, tel. 050-541 53 35.

Schaatstraining
Op Kardinge
Op 30 september 2000 gaat de
ijsbaan opKardinge weer open. Bij
voldoende deelname zal ook "Pres
to", de ijsvereniging van Garmer
wolde,weer ijstrainingenverzorgen
op vrijdag van 16.45 tot 18.00
uur.

Opgave zo spoedig mogelijk bij J.
Hartag.tel. 050-5419734ofbij een
van de andere besluursleden.

-I
1,

Burg . Triezenbergstraat 43 - 9791 CD Ten Boer
ro OSO - 3021210

Geopend : di. Vm vr. 8.30 tot 12.00 uur en 13.30 tot 18.00 uur

Nu ook de vrijdag-avonde tot 21.00 uur
zaterdag van 8.30 tot 14.00 uur (w ij zijn 's maandags gesloten)

Damsterdiep 42 Gron ingen
Postbus 4161 9701 ED Gron ingen

relefoon oso 3"91SO Fax 0so 3119280
E·mail haveng2@havenga-accounl.nl
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Woensdag 13 september ging de 55+van Thesingeweer een dagje
op stap. Om half negen werd vertrokken enginghetrichting Almelo,
waar we om half elf dachten te zijn. Het liep echter anders.

55+ reis Thesinge

Indebuurt van Hardenbergging het
mis. Zeker drie keer kwamen we
voor een omleiding testaan enkost
tehet veelmoeiteHardenberg voor
bij te komen.Tegen half twaalf wa
renwe dan eindelijkinAlmelo.waar
een bezoek gebracht werd aan Bol
letje (beschuit). Hierkregen we een
heerlijkkopjekoHieaangeboden met

naar keuze een plak krentenwegge
of een bolletje met kaas. Dat viel er
lekker in. Hierna gingen we dezol
der op om het museum te bekijken.
Hier kon je zien hoe vroeger de
beschuiten en roggebrood gemaakt
werden. Inhet winkeltje kochtenve
leneen mooi trommeltjeofbeschuit
bus.

Daarnaginghet naar Haaksbergen.
waar in het restaurant Everts een
heerlijk diner voor ons klaar stond.
Dik en rond gingen we hierna in de
omgeving van Haaksbergen de
Oostdorper watermolen uit de 15e
eeuwbekijken.Doormiddelvan gro
te waterraden wordt energie opqe
wekt omhet graan te malen.
Om vier uur vertrokken we weer en
ging het door de mooie omgeving
naarSchoonebeek. We reden zelfs
nog een heel eind door Duitsland.
Het weer viel mee.Afen toeregende
het wel wat. maar gelukkig kregen
we de zon ook tezien.
Tegenzesuurwaren weinSchoone-

beek. waar in de Wolfshoeve een
kopje koHie en een broodje kroket
genuttigd werd.
Hier werd WellyBoerdoor Dorpsbe
langen bedankt met een bloemetje
en een beschuitbus, omdat het de
laatstekeerwas.dat zij dereisorga
niseerde. Dus maar afwachten wie
hetvolgendjaarhetvoortouwneemt.
Welly is wel bereid ze te helpen.
Tegen acht uur waren we terug in
Thesinge enwerd met een envelop
pe met inhoud afscheid genomen
van onze, langzamerhand, privé
chauHeur.Hij haddereisweer prima
geleid.

Roe/ie Dijkema

VAN 01een's
5AKKEQIJ

H. Westerstraat 18 Ten Boer 050·3021227

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453

4r
(bc-=~Fl
J J C

1\ t\Cl ,bel,nake" ij
é e.·lijk t-IOld V O ,F,
Tafels op maat in iedere houtsoort

(ook oud hout!)
Tevens verkoop Antieke meubels.
's zaterdags geopend (10-17 uur)

Gerard en Margreet Klunder
Dorpsweg 58

9798 PG Garmerwolde
Tel. 050 - 5494580 - Fax 5494579

Voor uw: Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen

Zale nve rhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
OSO - 5416244

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Telefoon

06 ·54611091

Zondag
van 13.00 tot 18.00 uur

Dinsdag Vm zaterdag
van 10.30 tot 18.00 uur

Dagelijksgeopend van:

TOMMY

Oude Rijksweg 3 Garmer·
wolde

C() 050• 5421615

Voor vakkundige behandeling

van uw huisdier.

Behandelingvolgens afspraak.

Tevens verkoopvan
verzorgings artikelen

Siem
BOVAG Autobedrijf

GroeneZoom 2 Ten Boer oso· 3021494

Siem Bijman heeft moderne apparatuur
en goed opgeleide monteurs in huis om à/le merken
auto's in topconditie te houden en te brengen.

Op al onze reparatie s
3 mnd. bova'Jqarantie

... wordt het tijd om eens een offerte bij
BOVAG garage Siem Bijman aan te vragen !!!

Als uw auto 11 /,

dure"reparaties noditj. heeft..

BOUW v.o.f.

9798 PAGo rmerwo lde
Fo x: 050 5419268

Oude Rijksweg 11
tel. : 050 5416501
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De boerderij aan de Bovenrijgerweg was op zaterdag 9 september te
bewonderen tijdens de Nationale Monumentendag. Herbert Koekkoek en
Nellian Dijkema zijn de bewoners. In de schuur worden de befaamde
toneelvoorstellingen van "De Rijge"gehouden. (Foto: Wolter Karsijns)

Agenda

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050 • 5419630
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns 050·302 20 71
Eind-redactie
Hillie Hamaker-Iepper
Dorpsweg 26. 050-541 53 35
Ad min istrat ie :
PetaJurjens.
G.N. Schutterlaan 36.
9797 PC Thesinge. 050·302 38 96.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

De septemberavond heeft de
volgende uitslag opgeleverd:
1. K. Wierenga 6723
2. J. Reinders 6534
3. T. Bouchier 6517
4. M. Blink 6385
5. J. Ramaker 6327

Abonnementsgeld f 20.00p],
Postabonnees f 29.50 p.j.
Losse nummers f 2 ,-

Kopi j inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. Schutterlaan 16.
uiterl ijk woensdag 18 oklober
19.00 uur, zo mogeli jk eerder.

"De Soos"

vrijdag 6 oktober
Ons Trefpunt; 19.30 uur: Tri-axY
Internationaal (De Klup)
zondag 8 oktober
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
OSA-concert
donderdag 12oktober
Kerkhörn; 10.00uur: Koffiemorgen
zaterdag 14 oktober
t Jopje;20.15 uur: Indonesisch eten
zondag 15oktober
vanaf14.00 uurtot 17.00 uur:Koren
ronde. o.a. in de kerk van
Garmerwolde
donderdag 19 oktober
Bezichtiging thermische slibdroog
installatie in Mönchengladbach.
tot 29 oktober
Bovenrijgerweg 19: expositie van
Noëmi Noest. Rein Bril en Herbert
Koekkoek
4 en 5 november
Kloosterkerk Thesinge; van 10.00
tot 18.00 uur: fototentoonstellingl
wedstrijd van de jaren vijftig feest
week! Inl. Myla Uitham. tel. 302 34
83

Goederen gebracht in de
L. V.d . Veenstraat 3
Garmerwolde (050-54 13045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht

Kerkdiensten

GOED VOOR UW GOED

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

1 oktober
09.30 uur Thesinge.Prof. Dr.A.F.J.
Klijn
8 oktober
09.30uur Thesinge. ds. L. Kwast
14.30uur ds. L. Kwast
15oktober
09.30 uur Thesinge. ds. Ypma
22 oktober
09.30 uur Garmerwolde. ds. M.
Mulder
14.30 uur Scheltens
29 oktober
10.00 uur Thesinge. ???

Bel metéénvanonzehypotheek·
adviseurs:
Jacob Arends of Sjoerd Cats
telefoon (050) 3039494

Uziel hel. MeI denieuweOpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei·
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm. dieopgebouwd is uit
een lening en een verzekering. En at
hankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal. Zodanigdatualtijdmaximaal
Iiscaal voordeelheeft.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten? Ook dat kan.

Rabobank
Bedum-Ten Boer

..We hebben eenprimamkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
sloppen met werken omvoordekinde
ren Iezorgen.
Dan wiHen we mmderaan onze hypo
theekberalen. kan dal?
Ja, dat kan.

..AI/ebei net afgestudeerd en di·
tect aanhel werk. Mijnvriend wilmet
een een huis kopen. Kan dar nu al?
Wanr echr gespaardhebben we niet.
Ja, dat kan.

..Wezijnopzoek naar eenhypo·
theek waar we fater weer uit kunnen
puffen. Voordestudiefmanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan.

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?
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